Területi beszámoló
Duna – Tisza köze északi rész
Helyszín: Jászárokszállás, Művelődési ház
Rendező: Gulyás Alajos, a V277-es egyesület elnöke
Polgár Béla területi vezető üdvözli a megjelent egyesületek képviselőit, a területhez tartozó 15
egyesületből 6 képviselője van jelen, örömmel nyugtázza, hogy a környező egyesületek sok tagja
megjelent, amiből a választás utáni érdeklődésre következtet.
A területi gyűlésre 2018. június 10.-én 10 órakor került sor, a megjelent egyesületek
képviselői elfogadták a napirendi pontokat, bár a beszélgetés ettől eltérően folyt. Többen munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni. Továbbra is vannak, akik évek óta nem jelennek meg, vissza
sem jeleznek, így azt sem tudjuk, hogy a meghívók helyes címre mennek-e. A közgyűlés és választás
után voltunk, így a jelenlévők hosszan vitatkoztak a kialakult helyzetről. Az álltalános vélemény az
volt, hogy türelemre és időre van szűkség, míg az új vezetés átveszi a „stafétát”, viszont
mindenképpen megfontolt, átgondolt a szövetséget előre vivő cselekedeteket kell foganatosítani. Nagy
várakozással tekintettek a jelenlévők a nemzeti kiállítás Hungexpon történő rendezése elé, ami több
évtized után valósulhatott meg. Az országos kiállításokon a területről jó a részvételi arány, bár mint
utólag kiderült a szervezés most sok kívánnivalót hagyott maga után. A következő rendezvényeken
mindenképp jobb szervezésre és összehangoltabb munkára, a feladatok célszerű felosztására lesz
szükség. Az újsággal kapcsolatos időbeli gondok megoldódni látszanak, de a visszajelzések szerint
még mindig van, aki kettőt kap, van, aki egyet se.
A börzék rendezése elengedhetetlen a szervezet fennmaradása szempontjából. Ezek
változatlanul nagyon népszerűek a térségünkben, nagyon sokan látogatják sokszor csak barátkozási
vagy összejöveteli szándékkal. Sokszor itt rendeznek klubgyűléseket is. Sajnos a börzére való bejutás
továbbra is gond, főleg azoknak, akik nem akarnak már este odamenni. A tervezett új helyen a
rendezők ezt már ígéretük szerint megoldják a bérelt helyek kiadásával. A terület tenyésztői nagy
figyelemmel kísérik a börze körül kialakult helyzetet, a következő évek bizonytalansága azért
érezhető. Az új helyszín kialakítása és „bejáratása” sem lesz zökkenőmentes, de az utóbbi börzéken
összeált lelkes csapat talán ezen is átsegíti a szövetséget.
A területen működő fajtaklubok közül a Magyar Szarka Fajtaklub, bár kis létszámmal, de
eredményesen, működik, és rendszeresen megrendezi klubkiállításait. A Szolnoki Keringő tenyésztők
a bagdettásokkal létre jött fúzió után nekilendültek, és meglepő létszámokban állítanak ki több
kiállításon, és csak átmeneti megoldásnak tekintik, a jelenlegi helyzetet. A Magyar Díszposta
Fajtaklub az évek óta tartó lendület után megtorpant, most próbál új utakat keresni, a nemzeti
kiállításon produkált egyedszám alapján talán nem is eredménytelenül. A Díszposta Fajtaklub a
kiállításait továbbra is Abonyban rendezi, mint 2019 januárban láttuk kiemelkedően szép
egyedszámmal.
A fiatal bemutatók egyre több egyesület életében jelentenek új eseményt. Az a tapasztalat,
hogy a tenyésztők várják a kiállítási szezont, és ezt egy felkészülésnek tekintik.
A területen ebben az évben sok egyesület rendezett kiállítást. Nagyvonalakban elmondható,
hogy a létszámok kissé elmaradtak a megszokottól. A megfelelő kiállítási helyiség megszerzése a
fenntartók ellenállása miatt továbbra is egyre nehezebb, és ezt az egyesületek egyre jobban érzik.
Időről időre felmerül a régiós kiállítások rendezésének gondolata, de eredmény nélkül.
-Kiállítási naptár:
A területen már több éve majdnem azonos időben rendeznek kiállítást az egyesületek, ettől
eltérés csak az országos rendezvények védettsége miatt szokott egy-egy esetben lenni.
-Egyebek:
Mivel még nem ismert az MGKSZ 2019-es érvényes munkaterve az idei területi gyűlés
időpontja később kerül kitűzésre.
Polgár Béla
területi képviselő

